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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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 سليمان صاحل الباروينأ. 
 ادلركز اللييب لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

sssbaruni@yahoo.com 

 

 
 امللخص:

ادلتميز بقلة معدالت سقوط األمطار وتذبذهبا بشكل كبَت، ليبيا من أكثر ادلناطق جفافًا يف العامل  تُ َعد  
% من مساحتها، 85تغطي الصحراء ما يزيد عن و اجلراين،  وتفتقر البالد إىل مصادر ادلياه السطحية دائمة

ادلتوقع أن تواجو ليبيا بشكل   لذلك من ؛واجلزء ادلتبقي ىو عبارة عن شريط ساحلي وىو معرض للتصحر أيضاً 
 .كبَت حتدايت خطَتة بسبب ظاىرة تغَت ادلناخ يف العقود القادمة

األنشطة البشرية السبب الرئيس لتغَتر ادلناخ وزايدة درجة حرارة األرض على مدى اخلمسُت  تُ َعد  كما 
رق كميات متزايدة من الوقود سنة ادلاضية )منذ بداية الثورة الصناعية(، حيث أدرت األنشطة الصناعية إىل ح

مثل: غاز اثين أكسيد الكربون،  ،األحفوري، أدت إىل رفع مستوايت الغازات الدفيئة )االحتباس احلراري(
لقد سببت ىذه الغازات من رفع حرارة وادليثان، وأكسيد النيًتوجُت يف الغالف اجلوي بشكل كبَت جداً. 

  .الثورة الصناعية ت ما قبلدرجة مئوية مقارنة مبستواي 1.2الكوكب إىل 
األمطار على ادلستوى الوطٍت تشهد تناقصاً ملحوظاً الدراسات يف رلال التغَت ادلناخي أبن  بعضتشَت 

منذ منتصف القرن ادلاضي، وتراجعًا يف عدد األايم ادلمطرة خالل مواسم األمطار، كما أن ادلتوسط السنوي 
 لدرجات احلرارة يف ارتفاع طفيف مصحوابً بزايدة مطردة دلوجات احلر. 

ادلناخي توقعت تناقصًا كبَتًا يف كميات اذلطول  إىل أن سيناريوىات التغَت تشَت ىذه الدراساتكما 
% وزايدة يف بعض التطرفات ادلناخية األخرى كالفيضاانت، والفيضاانت اخلاطفة، 40على ليبيا يصل إىل 

 وموجات اجلفاف واحلرارة حدًة ومقداراً.
)أىم متطلبات التنمية ، الظروف تضع كافة ادلوارد الطبيعية والبيئية لليبيا وخاصة منها ادلوارد ادلائية ىذه

ستجابة آلاثر التغَتات ادلناخية على ادلستويُت ادلكاين واال يحتت احملك وجتعلها أكثر ُضعفاً للتصد ،ادلستدامة(
 والزماين.

 التغَت ادلناخي، ادلوارد ادلائية، البيئة، األمطار. الكلمات املفتاحية:
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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Abstract 

 Libya is considered one of the driest regions in the world, 

characterized by low and highly variable rainfall rates. The country lacks 

permanent surface water sources. The desert covers more than 85% of its 

area, and the remaining part is a coastal strip that is also subject to 

desertification. Therefore, it is expected that Libya will face significantly 

serious challenges due to the phenomenon of climate change in the 

coming decades. 

Human activities are the main cause of climate change and global 

warming over the past fifty years (since the beginning of the industrial 

revolution), as industrial activities led to burning growing amounts of 

fossil fuels, which led to raising levels of greenhouse gases (global 

warming) such as: Carbon, methane, and nitrogen oxide in the 

atmosphere are very large. These gases have caused the planet's 

temperature to rise to 1.2 degrees Celsius compared to pre-industrial 

levels. 

Some studies in the field of climate change indicate that rainfall at the 

national level has witnessed a noticeable decrease since the middle of the 

last century, and a decrease in the number of rainy days during the rainy 

seasons, and the annual average temperature is slightly higher, 

accompanied by a steady increase in heat waves. These studies also 

indicate that climate change scenarios expected a significant decrease in 

precipitation amounts on Libya, up to 40%, and an increase in some 

other climatic extremes such as floods, flash floods, droughts and heat 

waves, in intensity and quantity. These conditions put the natural and 

environmental resources, especially water resources, (the most important 

requirements for sustainable development) to the test and make it more 

vulnerable to respond to the effects of climate change at the spatial-

temporal levels. 

Key Words: Climate Change, Water Resources, Environment, Rainfall 

 

 



 

 

 

 يف لًبًا لتغري املناخٌا 

 وأثره على البًئة واملىارد املائًة

 

 
 

221 

 :مقدمة -1
الف من السنُت، وىذ ميكن آخي ىي ظاىرة طبيعية حتدث كل عدة ظاىرة التغَت ادلنا

عام، عندما   120000أتكيده من خالل ما حدث للصحراء الليبية منذ حوايل أكثر من 
كانت األمطار غزيرة، وكانت الصحراء الكربى تغطيها النبااتت وغنية ابلغاابت واألدغال 

الصخرية يف الصحراء الليبية، حيث توجد  ونبااتت السافاان، واحليواانت. وتنتشر الرسومات
الزرفات  :مثل ،يف جبال أكاكس رسومات منحوتة لعدة أنواع من احليواانت على الصخور

والفيلة والنعام واجلمال، واليت تعكس طبيعة ادلنطقة يف ذلك الوقت، حيث كانت تشهد مناخ 
رض لدورة جفاف، شلا نتج عنو أكثر رطوبة وغٌت ابحلياة الربية. مث بدأت الصحراء الكربى تتع

اختفاء رتيع األهنار دائمة اجلراين. ومنذ ذلك احلُت أصبح مصدر ادلياه العذبة الوحيد ادلتاح 
لالستغالل ىو ادلياه اجلوفية األحفورية اليت تعود إىل حقبة احلياة الوسطى، حيث تشَت 

ادلياه تعود إىل فًتة تًتاوح ما الدراسات ابستخدام النظائر ادلشعة )الكربون ادلشع( إىل أن ىذه 
 عام. 400000إىل أكثر من  140000بُت 

ىو أي تغَت مؤثر وطويل ادلدى يف معدل حالة الطقس  التغَت ادلناخي أو ادلناختغَت 
، معدل درجات احلرارة، معدل الطقس ميكن أن يشمل معدل حالة .ػلدث دلنطقة معينة

، أو لألرض الربكاين تساقط األمطار وحالة الرايح. ىذه التغَتات ميكن أن يسببها النشاط
بسبب التغَت يف شدة أشعة الشمس أو سقوط النيازك الكبَتة، ومؤخرًا بسبب نشاطات 

 .اإلنسان
لتغَتر ادلناخ وزايدة درجة حرارة األرض على مدى  األنشطة البشرية السبب الرئيس تُ َعد  

اخلمسُت سنة ادلاضية، إذ أدرت األنشطة الصناعية اليت تعتمد عليها طبيعة احلياة اجلديدة إىل 
مثل: غاز اثين أكسيد الكربون، وادليثان،  ،رفع مستوايت الغازات الدفيئة )االحتباس احلراري(

بشكل كبَت جداً، فقد بدأ اإلنسان منذ بداية الثورة وأكسيد النيًتوجُت يف الغالف اجلوي 
الصناعية حبرق كميات متزايدة من الوقود األحفوري، شلا أدى إىل تراكم الغازات يف اجلور 
لتكون غالف حول األرض يشبو الصوبة )البيت الزجاجي(، ىذه الغازات تتميز بقدرهتا 

حتفاظ هبا لفًتة طويلة مث اشعاعها مرة العالية على امتصاص احلرارة الصادرة من األرض واال
حرارة الكوكب لقد سببت ىذه الغازات من رفع اخرى لألرض شلا يزيد من درجة حرارهتا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
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قطع األشجار، ابإلضافة إىل  .الثورة الصناعية درجة مئوية مقارنة مبستوايت ما قبل 1.2إىل 
وحتويل مساحات شاسعة من أراضي الغاابت إىل أراٍض زراعية، والعديد من األنشطة 

 األخرى اليت أدت إىل ظاىرة االحتباس احلراري.
ات البيئية يف  علىبناًء  ما ورد يف تقرير التقييم األويلر للمخاطر ادلًتبطة ابدلناخ والتغَتر

ات ادلناخية والبيئية يف منطقة  ادلتوسرطمنطقة البحر  ادلعد من قبل شبكة اخلرباء ادلعنية ابلتغَتر
يف  (، فإن الزايدة احلاليرة يف ادلتوسرط السنوي لدرجة احلرارة2019البحر األبيض ادلتوسرط )

مقارنًة ابدلستوايت اليت كانت  درجة مئوية، وذلك 1.5منطقة البحر ادلتوسرط قدرت حبوايل 
(، واليت تتجاوز ادلعدالت 1899 - 1880الصناعية ) عليها خالل الفًتة اليت سبقت الثورة

( يبُت ارتفاع حرارة 1شكل )وال .)درجة مئوية 1.1الرتفاع درجات احلرارة )+  العادلية
-1880جلوي مع الزمن )الزايدة يف متوسط درجات احلرارة السنوية مقارنة ابلفًتة الغالف ا
1899.) 

  .( الزايدة يف املتوسط السنوي لدرجات احلرارة يف حوض البحر املتوسط والعامل1شكل )

 
ترجع معظم السخونة ادلالحظة على  (IPCC) اللجنة الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ إن   

وقد أدت ىذه التغَتات إىل حدوث الكثَت من  عامًا إىل األنشطة البشرية. 50مدار آخر 
 ادلخاطر البيئية مثل:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 .تقلص حجم طبقة األوزون -
 .التنوع احليوي فقدان -
األمراض ادلرتبطة ابحلرارة، وارتفاع معدل الوفيات الناجتة عن سوء األحوال  انتشار -

 يسببها تلوث اذلواء.  اجلوية، وأمراض الربو والقلب واألوعية الدموية اليت قد
نقص ادلياه العذبة النقية، وذلك بسبب اجلفاف، وأيضاً ىطول األمطار الغزيرة يسبب  -

 . تلوث مصادر ادلياه
اطلفاض اإلمدادات الغذائية والزراعية، حيث أن للطقس القاسي دور يف تدمَت  -

 . احملاصيل الزراعية، وينتج عن ذلك سوء التغذية واجملاعات
العواصف واألعاصَت واجلفاف نقص ادلأوى، فهناك الكثَت من الشعوب تعاين تسبب  -

 جئُت.المن حالة نزوح ال
ارتفاع مستوايت البحر، وتقلص الصفائح اجلليدية، وحتمض احمليطات، كل ذلك قد  -

 .ثيتسبب مستقبالً يف حدوث الكوار 
 :التغري املناخي يف ليبيا -2

ضمن مناطق ادلناخ شبو اجلاف إىل شديد اجلفاف  على ادلستوى احمللي فإن ليبيا تقع
ادلتميز بقلة معدالت سقوط األمطار وتذبذهبا بشكل كبَت، واالفتقار إىل مصادر ادلياه 

% من مساحة البالد، واجلزء 85تغطي الصحراء ما يزيد عن و اجلراين،  السطحية دائمة
كثر عرضة دلخاطر أ، و ادلتبقي ىو عبارة عن شريط ساحلي وىو معرض للتصحر أيضاً 

التوزيع اجلغرايف للمناطق اجلافة يف العامل بناًء خريطة تبُت ( 2شكل )وال التغَتات ادلناخية.
على مؤشرات اجلفاف ادلتحصل عليها من بياانت األمطار والبخر نتح احملتمل خالل الفًتة 

(2015-1980.) 
ادلناخي مستقباًل من خالل لذلك من ادلتوقع أن تتأثر ليبيا إىل حد كبَت بظاىرة التغَت 

وسيكون تدين كميات األمطار وارتفاع درجات احلرارة ابإلضافة إىل تكرار فًتات اجلفاف، 
ىذه ادلوارد تعاين من  للتغَتات ادلناخية ادلتوقعة أتثَتات قوية على ادلوارد ادلائية، خاصة وأن

الذي ابإلحًتار واجلفاف  أكثر أتثراً و العديد من القيود والضغوط اليت جتعلها يف وضع ىش، 
 قد ػلدث مستقبالً.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B6%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
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 (2115-1981التوزيع اجلغرايف للمناطق اجلافة يف العامل بناًء على مؤشرات اجلفاف ) (2شكل )

 
(Abatzoglou et al. 2018)   

التغَتات ادلناخية وما يرتبط هبا من سلاطر وأاثر مثل التصحر وتدىور األراضي 
واجلفاف من أىم الظواىر اليت تسبب حتدايت كبَتة على ادلستوى الكوين، وتتمثل ىذه 
التغَتات يف الزايدات الكبَتة يف االنبعااثت الكربونية، واليت أدت إىل تكون ظاىرة االحتباس 

ليبيا تتأثر بتلك التغَتات ادلناخية على نطاق واسع خاصة يف قطاع ادلياه احلرارى، والشك أن 
 والزراعة. 

األمطار على ادلستوى الوطٍت أن إىل لدراسات يف رلال التغَت ادلناخي تشَت بعض ا
تشهد تناقصًا ملحوظًا منذ منتصف القرن ادلاضي، وتراجعًا يف عدد األايم ادلمطرة خالل 
مواسم األمطار، كما أن ادلتوسط السنوي لدرجات احلرارة يف ارتفاع طفيف مصحواًب بزايدة 

سنة عتربت اسنة، حيث  16مطردة دلوجات احلر. أما متوسط سنوات اجلفاف فبلغ 
 – 1901أكثر السنوات جفافًا من الناحية ادلناخية خالل الفًتة ) 2021مث سنة  1936
( فبلغ 2010-1981(. أما متوسط الفيضاانت اليت ضربت البالد خالل الفًتة )2021

 فيضاانً. 13
إىل أن سيناريوىات التغَت ادلناخي توقعت تناقصًا كبَتًا يف   تشَت ىذه الدراسات كما

% وزايدة يف بعض التطرفات ادلناخية األخرى  40ل على ليبيا يصل إىل كميات اذلطو 
 كالفيضاانت، والفيضاانت اخلاطفة، وموجات اجلفاف واحلرارة حدًة ومقداراً.
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)أىم الظروف تضع كافة ادلوارد الطبيعية والبيئية لليبيا وخاصة منها ادلوارد ادلائية،  ىذه
ستجابة آلاثر واال يوجتعلها أكثر ُضعفًا للتصد حتت احملك ،متطلبات التنمية ادلستدامة(

 التغَتات ادلناخية على ادلستويُت ادلكاين والزماين.
بشكل عام، ال توجد تدابَت عملية يتم اختاذىا لرصد آاثر تغَت ادلناخ على موارد ادلياه 

وتقييم تغَت واإلنتاج الزراعي والبيئة، إذا استبعدان بعض األحباث األكادميية ادلتعلقة بدراسة 
ادلناخ بناًء على البياانت ادلناخية ادلتاحة مثل درجات احلرارة وىطول األمطار على مدى 

 عام(. 100السنوات ادلاضية )أكثر من 
( يف أطروحة الدكتوراه بعنوان "تغَت ادلناخ يف ليبيا وتصحر سهل 2005الطنطاوي )

ادلركز الوطٍت اللييب بيا متوفرة لدى زلطة يف لي 15استخدم البياانت ادلناخية ل   اجلفارة" 
(. حيث ورد يف ىذه 2000-1946عامًا خالل الفًتة ) 54على مدى  لالرصاد اجلوية

إىل أن معظم الدراسات ادلتعلقة بتغَت ادلناخ تشَت إىل أن تركيزات اثين أكسيد  األطروحة
اضية بسبب الكربون قد ازدادت يف الغالف اجلوي لألرض على مدى العقود الثالثة ادل

حساب معامل االرتباط لتحديد العالقة بُت انبعااثت اثين أكسيد  مت التأثَتات البشرية. لقد 
الكربون ومتوسط درجة احلرارة السنوية العادلية يف القرن العشرين، حيث لوحظ أن العالقة 

 .(3)شكل  0.78بينهما كانت عالية، وكان معامل االرتباط موجباً بشكل ملحوظ عند 

 .وتركيزات اثين أكسيد الكربون يف القرن العشرينلدرجات احلرارة املتوسط السنوي العاملي ( 3شكل )

 
   .Jones, et al., 2001 and Marland, et al., 2003  املصدر: 
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عالقة االرتباط العالية بُت ارتفاع درجة احلرارة وانبعااثت اثين أكسيد الكربون مت 
٪ من إرتايل 0.16مالحظتو كذلك يف ليبيا، لقد بلغ إرتايل استهالك الطاقة حوايل 

٪(، وبلغت انبعااثت 30.8٪ والغاز الطبيعي 69.2استهالك الطاقة العادلي )ميثل النفط 
٪ من انبعااثت الكربون العادلية. حصة النفط والغاز 0.2ة حوايل الكربون ادلتعلقة ابلطاق

 ٪ على التوايل. 28.4٪ و 71.5الطبيعي من انبعااثت اثين أكسيد الكربون ىي 
أكرب مساىم يف انبعااثت اثين أكسيد الكربون يف ليبيا يليو  يعترب الوقود األحفوري

 .(4د الصلب أقل مساىم )شكل استهالك الوقود السائل، بينما يعترب استهالك الوقو 
درجات احلرارة وأشار أيضاً إىل أن العالقة بُت تركيزات اثين أكسيد الكربون ومتوسط 

( كما ىو مبُت يف 2000-1950السنوية يف رتيع أضلاء ليبيا كانت قوية خالل الفًتة )
حالياً ، وىذا يدل على أن زايدة انبعااثت اثين أكسيد الكربون ىي أكرب مساىم 5شكل 

 .ومستقبالً يف تغَت ادلناخ الناجم عن األنشطة البشرية

 ( إمجايل انبعااثت اثين أكسيد الكربون 4شكل )
 (2111-1951من مصادر خمتلفة يف ليبيا ) 

  
     .Marland, et al., 2003: درــاملص
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 ( انبعااثت اثين أكسيد الكربون مقارنة مع املتوسط السنوي 5شكل )
 م.2111-1951للفرتة  احلرارةلدرجات 

 
Marland, et al., 2003 and Libyan Meteorological Department, Tripoli      :درــاملص

من أجل التحقق من التغَت ادلناخي ادللحوظ يف ليبيا، قام الطنطاوي بتحليل البياانت 
النسبية، وكمية اجتاىات درجات احلرارة، وىطول األمطار، والرطوبة  ادلناخية من خالل

-1976( و)1975-1946( و)2000-1946السحب يف فًتات الدراسة )
تلخيص النتائج اليت مت ، حيث ميكن (، وكذلك مقارنة النتائج ابدلقاييس العادلية2000

 :احلصول عليها من ىذه الدراسة على النحو التايل
موجبة يف  2000-1946كانت اجتاىات متوسط درجة احلرارة السنوية خالل الفًتة   -أ

رتيع زلطات الدراسة ابستثناء زلطة واحدة، وسادت اجتاىات سلبية يف معظم احملطات 
، بينما كانت االجتاىات أكثر إغلابية يف رتيع زلطات 1975-1946خالل الفًتة 

 وىو ما يطابق اجتاه االحًتار العادلي. 2000-1976الدراسة خالل الفًتة 
غلابية دلتوسط درجات احلرارة الدنيا يف رتيع احملطات كما مت مالحظة اجتاىات إ

، بينما سادت االجتاىات 2000-1976و  2000-1946ادلرجعية خالل الفًتات 
. ابلنسبة دلتوسط درجة احلرارة 1975-1946السلبية يف معظم احملطات خالل الفًتة 

 2000-1976و  2000-1946القصوى فقد ظهرت اجتاىات إغلابية خالل الفًتة 
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. 1975-1946يف معظم احملطات، بينما كانت معظم االجتاىات سلبية خالل الفًتة 
زادت درجة احلرارة الدنيا مبا يقارب من ضعف معدل احلد األقصى لدرجات احلرارة يف 
معظم احملطات. فيما يتعلق بدرجات احلرارة ادلومسية، ػلدث االحًتار يف الغالب يف 

ظات العادلية اليت حتدد االحًتار يف الغالب يف الشتاء الصيف واخلريف على عكس ادلالح
 والربيع يف كلتا فًتيت الدراسة.

، لوحظت متغَتات كبَتة بُت السنوات ويف السنة نفسها. 2000-1946خالل الفًتة  -ب
إىل عام  1946وقد لوحظت اجتاىات إغلابية جملموع ىطول األمطار السنوية من عام 

يف معظم احملطات. كانت  2000إىل  1976عام ، واجتاىات سلبية من 2000
خالل  2000-1976تقلبات ىطول األمطار ادلومسية فوق ليبيا أكثر وضوحاً يف الفًتة 

 ا يشَت إىل احلجم ادلتزايد لتغَت ادلناخ يف اآلونة األخَتة.شل   1975-1951الفًتة 
علق بتطور عداد دراسة شاملة تتإب قام  ( يف أطروحة ادلاجستَت2012الفاضلي )

خصائص درجات احلرارة وىطول األمطار يف ليبيا وحتليل السالسل الزمنية على ادلستوى 
شلا ساعد على تشخيص التوزيع ادلكاين  ؛الوطٍت واإلقليمي على مدى اخلمسُت سنة ادلاضية

 عالوة على ذلك حاول تقييم آاثر تغَت ادلناخ على زلصول القمح.، لالجتاىات ادلستمرة
 أن ليبيا شهدت مؤخرًا ارتفاعًا يف درجات احلرارة حبلول هناية التسعينيات متأخراً وأشار إىل

سنوات عن بداية االحتباس احلراري العادلي، والذي كان على أساس معدل طويل  10حبوايل 
 (. 2010-1961األجل خالل الفًتة )

صف القرن لقد شهد ىطول األمطار على ادلستوى الوطٍت اطلفاضًا ملحوظًا منذ منت
 10ادلاضي، ابإلضافة إىل اطلفاض يف عدد األايم ادلمطرة مبقدار حوايل نصف يوم كل 

 سنوات.
تتوقع سيناريوىات تغَت ادلناخ اطلفاضاً كبَتاً يف كميات ىطول األمطار فوق ليبيا تصل 

٪، وزايدة يف بعض الظواىر ادلناخية ادلتطرفة األخرى، مثل الفيضاانت والفيضاانت 40إىل 
 ادلفاجئة واجلفاف وموجات احلرارة، من حيث الشدة واحلجم.

ن ليبيا ىي من بُت أكثر الدول عرضة لتأثَتات تغَت ادلناخ يف العامل إىل أوأشار كذلك 
بسبب ندرة ادلياه فيها، وزايدة التقلبات يف درجات احلرارة بُت فصول السنة، إضافة إىل 
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وسرد  ضاانت، مع وجود شريط ساحلي طويل.الظواىر اجلوية القاسية مثل اجلفاف والفي
 أكثر اآلاثر السلبية لتغَت ادلناخ اليت ميكن أن حتدث يف ليبيا وىي:

 .زايدة أوقات السخونة واجلفاف يف ادلستقبل - 
 .الفيضاانت والتعرية الساحلية - 
 .زايدة امتداد رقعة وشدة التصحر - 
 .زايدة وتَتة شح ادلياه وتدىور نوعيتها - 

 .تراجع اإلنتاج الزراعي -
 فقد العديد من النظم البيئية القيمة. - 
 .تدىور استخدامات األراضي - 

 مؤشرات التغري املناخي يف ليبيا  -3
( بعض مؤشرات التغَت ادلناخي يف ليبيا 2020يف تقرير غَت منشور حدد الفاضلي )

 أعلها:
بلغ ، حيث ملحوظ وشبو مستمرطلفض معدل ىطول األمطار السنوي يف ليبيا بشكل ا -أ

لكل عقد من الزمن خالل الفًتة  ٪1مبعدل قدر حبوايل  ٪13حوايل معدل االطلفاض 
عام ادلاضية  30، أضف إىل ذلك فإن ادلعدالت ادلناخية دلدة 2019 – 1901

، حيث 1901( كانت ىي األقل أمطارًا مقارنة بنظَتاهتا منذ سنة 1991-2020)
مت ، بينما ٪8.5( حبوايل 2000 – 1901شحت عن معدالهتا يف القرن ادلاضي )

على أهنما ( 2020 – 2011( و )2010 – 2001) تصنيف العقدين األخَتين
 شح فيهما ىطول األمطار على البالد.األسوأ حيث 

 2010إىل  1961عدد األايم ادلمطرة على البالد شهدت تناقصًا خالل الفًتة من  -ب
٪ لكل عشرة سنوات، ومن ادلرجح أن يتعرض انتاج احلبوب يف ادلناطق 2وصل إىل 
٪ خالل العشر سنوات القادمة، وذلك حتت ظروف 35ىل إيصل ًا كبَتًا ضالغربية اطلفا

 سيناريوىات التغَت ادلناخي األقل تفاؤاًل.
 0.92درجات احلرارة السنوية على ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا ومستمرًا بلغ حوايل  شهدت -ج

درجة مئوية  0.08قدر حبوايل ، مبعدل تزايد 2019-1901درجة مئوية خالل الفًتة 
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مع الزايدة اليت شهدهتا الكرة األرضية خالل الفًتة وىو ما يتوافق تقريبًا لكل عقد، 
شهدت درجات درجة مئوية، كما  1.0واليت تقدر أبكثر من ، 2019 – 1880

مقارنة ( 2020-1991سنة ادلاضية ) 30ظًا خالل و احلرارة العظمي ارتفاعًا ملح
    ر        آخر ثالثة عقود كأح درجة مئوية. كما صنفت 0.74قبلها بنحو ابلسنوات اليت 

( 2020-2011( و)2010-2001سنة شهدهتا البالد، وىي على التوايل ) 30
 (.2000-1991و)

ستتعرض األجزاء الشمالية من البالد دلخاطر اجلفاف إىل حد كبَت خالل الفًتة من  -د 
 نتيجة ارتفاع درجات احلرارة واطلفاض ىطول األمطار. 2050إىل  2020

قد ٪ من مساحة البالد( 7٪ من مساحة الغطاء النبايت يف ليبيا )حوايل 82حوايل  -ه
إىل  2000تعرض دلخاطر اجلفاف الشديد جداً بفعل التغَتات ادلناخية خالل الفًتة من 

2014. 
اليت اجتاحت مناطق غات يف أقصى اجلنوب الغريب لليبيا خالل الفًتة تعترب الفيضاانت  -و

( من أقوى مؤشرات تطور التغَت ادلناخي احلديث 6)شكل  2019يو يون 6إىل  1من 
على ليبيا، حيث مت تصنيفها من أعنف الفيضاانت ادلتطرفة والغَت مسبوقة مناخيًا على 

فيضاانً  26سنة ماضية، مع العلم أبن ادلنطقة شهدت حوايل  130األقل منذ حوايل 
فقد  رارًا وخسائر مادية وبيئية.سلتلفًا ليست بنفس حجم ىذا الفيضان الذي سبب اض

 سبب ىذا الفيضان يف حدوث األضرار التالية:
 1500أسرة )حوايل  600حدوث أضرار دلعظم السكان، شلا سبب يف نزوح أكثر من  -

 انزح(.
 30وفاة أربعة أشخاص من ضمنهم ثالث أطفال، وحدوث أضرار بسيطة ألكثر من  -

 شخص أخرين.
 اإلسهال احلاد نتيجة تلوث مياه الشرب يف ادلنطقة. ظهور األمراض ومن ضمنها -
 انقطاع االتصاالت، والتيار الكهرابئي عن غات وادلناطق اجملاورة ذلا. -
جرفت السيول أشجار النخيل وغمرت ادلياه الطرق وادلنازل، وىذا سبب جلو بعض  -

 السكان إىل أسطح ادلباين ونزوح العديد من ادلواطنُت من بيوهتم.
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   2119يونيو  6إىل  1اليت اجتاحت مناطق غات خالل الفرتة من صور للفيضاانت ( 6شكل )

 
ظهور دوامات كبَتة غَت عادية )شواىق مائية(، وىي عبارة عن مسطح مائي دائري على  -ز

بعض السواحل الليبية، خاصة خالل السنوات العشر ادلاضية، شلا يشَت إىل تغَت 
يف معدالت درجات حرارة سطح البحر ابلقرب من السواحل الليبية. ظهرت  دراماتيكي

 شواطئيف يناير على ، 2015ىذه الدوامات على سبيل ادلثال أربعة مرات خالل عام 
ويف اغسطس على  غرب مدينة البيضاء، شواطئمدينة طرابلس واتجوراء، ويف مايو على 

، إىل اليابسةبوصليم بعد عبورىا من البحر مدينة مصراتة، ويف اكتوبر على منطقة أ شواطئ
بعض ادلناطق، حيث ظهرت يف  شواطئإىل تكرر ضهور شواىق مائية على  ابإلضافة
مدينة  شواطئعلى  2019مدينة طرابلس، ويف اكتوبر  شواطئعلى  2017اكتوبر 

مدينة الزاوية، وىي تنتمي إىل عائلة األعاصَت  شواطئعلى  2020زلينت، ويف يناير 
شتداد قوهتا مستقباًل وتغطيتها دلساحة أكرب حبراً وبراً، احتمال االبحرية وتطورىا يشَت إىل 

 وقد تسبب يف حدوث أضرار وخسائر كبَتة.
 2021-2020( يف العرض ادلرئي اخلاص بتقييم موسم األمطار 2021الفاضلي )

ادلنتدى العريب حول ندرة ادلياه وحصادىا وأثرىا االجتماعي  يف يف ليبيا والذي قدمو
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وتوزيعها  كميات وأحجام مياه األمطار، واالقتصادي والبيئي على التنمية ادلستدامة وضح
، كما ىو 2020-1990و 1990-1960و  1960-1930ادلومسي خالل الفًتات 

يف متوسط ىطول األمطار  ( االطلفاض8(. كما توضح اخلرائط يف شكل )7) مبُت يف شكل
مقارنة مبتوسط ىطول األمطار خالل ادلوسم  2021-2020خالل موسم األمطار 

1950-2000. 
 .2121-1931( حجم وكمية األمطار خالل الفرتة 7شكل )

 
 (2021)الفاضلي،  املصدر:

( االجتاه العام للسلسلة الزمنية ادلومسية ذلطول األمطار خالل الفًتة 9يوضح شكل )
سنوات يف اتريخ  10أجف وأرطب ( 10بينما يوضح شكل ) ،2021إىل  1901 من

 .2021-1901خالل الفًتة  التسجيالت ادلناخية يف ليبيا
 (2111-1951( مقارنة ابألمطار خالل الفرتة )2121-2121( أمطار املوسم )8شكل )

 
 (2021)الفاضلي،  املصدر:
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 .(2121-1911لألمطار املومسية )( االجتاه العام والتغري الزمين 9شكل )

 
 (.2021)الفاضلي،  املصدر:

 .سنوات يف اتريخ التسجيالت املناخية يف ليبيا 11أجف وأرطب ( 11شكل )

 
 (.2021)الفاضلي،  املصدر: 
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من خالل ىذا الشكل ميكن مالحظة أبن أسوء حاالت اجلفاف اليت مرت هبا البالد 
 :اآليتكانت على النحو   2021-1901خالل الفًتة 

 .2021إىل  1991سنوات خالل الفًتة من  6 -
 .2021إىل  2001سنوات خالل الفًتة من  4 -
 .2021إىل  2011سنوات خالل الفًتة من  2 -

، أي 1990مرت هبا البالد فكانت معظمها قبل عام رطوبة سنوات  10كثر أما أ
 . 1901اليت مرت هبا البالد منذ جفافاً السنوات أكثر عقود األخَتة تعترب  ةأن الثالث

 :أتثري التغري املناخي يف ليبيا -4
من خالل ما مت عرضو ميكن تلخيص بعض اآلاثر النارتة عن التغَت ادلناخي يف ليبيا 

 :آييتفيما 
)نقص تشكل التغَتات ادلناخية والبيئية هتديدًا واضحًا لألمن الغذائي، وتعدر ندرة ادلياه  -أ 

وتدىور الًتبة وآتكلها من أىم العوامل اليت تؤثر على  ادلياه( وطول فًتات اجلفاف،
 قطاعي الزراعة والثروة احليوانية يف ليبيا.

ادلوجات احلرارية وقلة ميكن أن تتسبرب األحداث ادلناخية ادلتطررفة كاجلفاف و 
موت الكثَت من االشجار وادلزروعات، وستوثر على الغطاء األمطار وعدم انتظامها يف 

شلا سيؤدي إىل اتساع رقعة الصحراء )التصحر(، وزحف الرمال، واطلفاض اإلنتاج  ؛النبايت
 الزراعي واحليواين الذي بدوره سيهدد األمن الغذائي.

والنوعية ادلناسبة لالستخدامات ادلختلفة سيكون لو أتثَت على  عدم توفر ادلياه ابلكمية -ب
 .والزراعية والصناعية التنمية احلضرية

( وارتفاع 2021-2020نتيجة الطلفاض معدالت ىطول األمطار خالل ادلوسم ) -ج
درجات احلرارة مع زايدة معدالت التبخر، أدى ذلك إىل جفاف بعض حبَتات السدود، 

كعام يف منطقة اخلمس من جفاف كامل  ا حدث لبحَتة سد واديعلى سبيل ادلثال م
 2021اغسطس  9يف  للمياه احملجوزة خلف السد كما يظهر يف الصورة اليت التقطت

 احلجم السنوي للمياه احملتجزةط    (. علماً أبن متوس11كل       )ش
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 .مليون مًت مكعب 13 خلف ىذا السد حوايل

 .2121وادي كعام يف أغسطس ( جفاف حبرية سد 11شكل )

 

يعتمد صلاح الزراعة البعلية يف ادلناطق اجلبلية ادلتمثلة يف زلاصيل احلبوب كالقمح والشعَت،  -د
إىل أشجار الزيتون والتُت والنخيل على كمية األمطار وانتظام توزيعها خالل  ابإلضافة

 فقر مناطقتربية ادلاشية على األمطار، حيث تؤدي ندرهتا إىل  ادلوسم ادلطري، كما تعتمد
عتماد على األعالف، شلا يزيد من تكلفة اإلنتاج وىذا بدوره سيؤدي إىل اال ،ادلراعي
 .احليواين

أكدت بعض الدراسات العلمية يف دول اجلوار أن ارتفاع واطلفاض درجات احلرارة، وقلة   -ه
ىطول األمطار نتيجة التغَتات ادلناخية، سيقلل من صايف توافر ادلياه، واطلفاض معدالت 

 .إنتاجية احملاصيل الزراعية، وسيؤدي إىل زايدة اآلفات واألمراض النباتية
يف ادلناطق اجلنوبية ستؤثر درجات احلرارة ادلنخفضة يف الشتاء وارتفاعها لفًتات طويلة  -و 

 يف شهر يوليو على إنتاج النخيل من دتور.
ارتفاع درجات احلرارة فوق ادلعدالت العادية واطلفاض معدالت ىطول األمطار تسبب  -ز 

 إىل:
جفاف بعض األشجار وحتول األوراق إىل اللون البٍت وتساقطها وميكن أن يؤدي إىل موت  -

( 12وىذا ما حدث لبعض أشجار الزيتون يف بعض ادلناطق. شكل ) ،األشجار ىذه
، ويف منطقة 2010الرجبان )جبل نفوسة( يف  يوضح جفاف أشجار الزيتون يف منطقة

.  2021، وأشجار الزيتون والتُت يف منطقة انلوت يف 2021العزيزية )سهل اجلفارة( يف 
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شجار ادلثمرة وتدين جودة ذتارىا وبعض األ ،اطلفاض إنتاج أشجار الربتقالكما لوحظ 
  . 2022و  2021)حجم صغَت وجاف( وتساقطها بكميات كبَتة خالل عامي 

زايدة احتياج احملاصيل الزراعية للمياه نتيجة فقد ادلاء من سطح الًتبة عن طريق عملية  -
البخر، وفقد ادلاء من النبااتت عن طريق عملية النتح، شلا سيؤدي إىل زايدة استهالك ادلياه 

 يف الري.
العيون ادلائية، وقلة إنتاجية أغلبها يف مناطق جبل نفوسة واجلبل األخضر  جفاف بعض -

 (.2021-2020خالل موسم األمطار )

 .جفاف بعض األشجار وحتول األوراق إىل اللون البين وتساقطها( 12شكل )
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ال توجد عالقة مباشرة بُت التغَت ادلناخي وحدوث احلرائق، ولكن ىناك عالقة ارتباط بُت  -ح
رجات االرتفاع الكبَت لدرجات احلرارة ووقوع بعض احلرائق يف بعض ادلناطق. ارتفاع د

 .سباب يف سرعة انتشار احلرائق، حىت لو كان سببها اإلنساناحلرارة قد يكون أحد أىم األ

بسبب موجة احلر اليت شهدهتا عدة مناطق يف ليبيا مت تسجيل حدوث حرائق يف 
 مزارع النخيل يف بعض ادلناطق نذكر منها: 

كيلومًت مربع وأحرق   2شب حريق يف مزارع النخيل مبنطقة مرادة يف مساحة حوايل  -
 .2021فرباير  14شجرة طليل يف  1000حوايل 

، 2021يونيو  26الزراعي يف منطقة غات يف  احلريق الذي نشب يف مشروع ايسُت -
 .اقتصادية كبَتةوالذي أدى إىل احًتاق مزارع أشجار النخيل وسبب يف خسائر 

 900حريق يف عدد من مزارع النخيل يف مدينة زلة أدى إىل احًتاق أكثر من  حدوث -
 .2021أغسطس  3طللة بتاريخ 

 بُت الدول اليت تتقاسم أحواض ادلياه قد تؤدي ندرة ادلياه إىل صراع سياسي وخالفات -ط
 ادلشًتكة.

 :التوصيات -5
ليبيا من أكثر ادلناطق جفافًا يف العامل ومن ادلتوقع أن تواجو بشكل كبَت حتدايت  تُ َعد  

نظراً دلا ذلذه الظاىرة من أتثَتات مباشرة تغَت ادلناخ يف العقود القادمة، و  خطَتة بسبب ظاىرة
على وفرة ادلوارد ادلائية ادلتاحة أو زايدة العجز ادلائي، ابإلضافة اىل على األمطار وابلتايل 

أتثَتىا على اإلنتاج الزراعي، وما ذلذه التغَتات من أتثَت مباشر أيضًا على النواحي 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية، لذلك غلب أن يتم إعداد برانمج متكامل دلراقبة تطور 

لدراسات والبحوث الىت تساعد على التنبؤ ابلتأثَتات احملتملة لتلك األوضاع ادلناخية وتطوير ا
 الظاىرة، ووضع اخلطط دلواجهة ىذه الظاىرة أو التأقلم معها على أن يتضمن الربانمج:

استكمال شبكات زلطات االرصاد اجلوية من خالل تركيب ادلزيد من احملطات ادلناخية  -
 لتغطي كافة مناطق البالد.

 وإعداد قاعدة للبياانت ادلناخية. ،كافة البياانت ادلناخية بشكل دوري ومنتظم وتبويبهاجتميع   -
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سات اذليدرولوجية واذليدروجيولوجية ومتابعة تنفيذىا ااقًتاح شبكات الرصد اخلاصة ابلدر  -
 وجتميع قراءاهتا.

تطور االوضاع حتليل البياانت والقراءات ادلتحصل عليها وإعداد الدراسات الالزمة دلتابعة  -
 ادلناخية.

 والتبخر. لألمطارطلس أإعداد  -
 إعداد دليل التغَتات ادلناخية لألمطار. -
 .رصد وتتبع الظواىر ادلناخية ادلتطرفة اليت تؤثر على ليبيا وتقييم عالقتها بتغَت ادلناخ -
 عرض ودراسة مؤشرات التغَت ادلناخي وزلاكاة وتقييم آاثرىا هبدف إنتاج دليل وطٍت -

 .دلؤشرات التغَت ادلناخي على ليبيا
 إمكانية وضع دراسة اسًتاتيجية لتأثَت تغَت ادلناخ على ادلياه اجلوفية وخاصة السطحية. -
تعزيز القدرات يف اكتشاف ودراسة التغَت ادلناخي ادلستقبلي وانعكاساتو على البيئة وادلوارد  -

 .آاثر التغَتات ادلناخية ادلتوقعةادلائية والزراعة وغَتىا، ابستخدام ظلاذج لتقييم 
 رصد حاالت اجلفاف وتطورىا واإلنذار ادلبكر هبا. -
 ادلراقبة واإلنذار ادلبكر للفيضاانت والسيول والعواصف ادلطَت. -
إنتاج خرائط وطنية ألكثر ادلناطق ىشاشة وحساسية للجفاف والفيضاانت وتصنيفها  -

 .وزمانياً  مكانياً 
زىا يف رلاالت الكشف والتكيف والتخفيف من آاثر تغَت ادلناخ وتقييم بناء القدرات وتعزي -

على قطاعات ادلياه ادلختلفة وكذلك القطاعات االجتماعية واالقتصادية  آاثره، وخاصة
 .األخرى ذات الصلة

ىل االستفادة إدلواجهة التغَت ادلناخي على ادلوارد ادلائية واالنتاج الزراعي غلب االجتاه  -
 تقليدية )مياه الصرف الصحي ادلعاجلة وحتلية مياه البحر(. الغَت ادلوارد ادلائية القصوى من 

وذلك من خالل إدخال نظم الري احلديثة وحتديد ساعات  ،ترشيد استخدام ادلياه يف الري -
 ريع القائمة.الري وتقليص ادلساحات ادلروية وإعادة النظر يف الًتكيبة احملصولية لبعض ادلشا
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